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 الفصل األول
 

 التعريفات
 :(1)مادة 

خالف يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتِض السياق 
 :ذلك

 .النظام األساسي للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين:النظام .1

 .حئحة المالية للجمعية الخيرية لمكافحة التدخيناللا:الالئحة .2

هممم كافممة األ ضممان الممذين أوفمموا بممالتجامهم وبممل الجمعيممة ومضمم   لمم  :الجمعيةةة العموميةةة .3

 . ضويتهم سنة  ل  األول

وجارن  الجمعيممة العموميمممة والموافممق  ليممم  ممممنهمممو مجلمما ا دارن المنتخممم  ممممن :المجلةةس  .4

 .الشؤون االجتما ية والمخول بإدارن الجمعية

 .رحئيا مجلا إدارن الجمعية الخيرية:رئيس المجلس .5

 .ناحئ  رحئيا مجلا إدارن الجمعية:نائب الرئيس .6

 .أمين صندوق الجمعية:أمين الصندوق .7

 .السعوديةالمملكة العربية في وجارن الشؤون االجتما ية :الوزارة .8

 .الجمعية في نطاوها المنطقة التي تعملفي االجتما ية فرع وجارن الشؤون :فرع الوزارة .9

هو مكت  المحاسبة الممرخ  لم  بمجاولمة العممل فمي المملكمة العربيمة :المحاسب القانوني .11

 . من وبل الوجارن  السعودية والمكلف بمراجعة أ مال الجمعية المالية

أدان الجمعيممممة وإيراداتهمممما تعكمممما سممممتقبلية ماليممممة تقديريممممة خطممممة م:الموازنةةةةة التقديريةةةةة .11

 .   ومصروفاتها خالل الفترن التي تغطيها المواجنة
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 الفصل الثاني
 

 السياسات واألهداف
 

 :(2)  مادة 

تحدد هذه الالحئحة السياسات الماليمة المطلمو  إتبا هما فمي ا جمرانات المتعلقمة بممموال وممتلكمات 

 .والتسجيل والروابةات فوصرماليرادات و  اوالتجامات الجمعية، وتتضمن  مليات 

 :(3)  مادة 

ال ممن خمالل تهدف الالحئحة إل  المحافظة  ل  أموال وممتلكات الجمعيمة، وتنظميم ومراوبمة األممو

 . صدار التقارير الدوريةإتسجيل جميع العمليات المالية و 
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 الفصل الثالث
 

 الميزانية
 :(4)  مادة 

مممع ميجانيممة الدولممة و تنتهممي معهمما بموجمم  تعممميم وجارن الشممؤون االجتما يممة تبممدأ السممنة الماليممة 

 .هـ  13/6/1434وتاريخ  5258

 : (5)  مادة 

 .سنوياً  التقديرية في اجتماع الجمعية العمومية للجمعية المواجنةيتم إورار 

 :(6)  مادة 

السمابقة  بالمواجنمةيمتم العممل  المواجنمةالمعتمدن وفي حال تممخر ا تمماد  المواجنةيتم الصرف من 

 .التقديرية للعام الجديد المواجنة  تمادا قاً للنظام األساسي للجمعية لحينوف

 

 : (7)  مادة 

العمومية والحسابات الختامية للجمعية، وإ داد تقارير  نهما المواجنة يتول  مجلا ا دارن دراسة 

 .التقديرية وتولي مناوشتها أمام الجمعية العموميةالمواجنة واوتراح 

 :(8)  مادة 

 .دارن وبول أو رفض المنح والهبات وا  انات التي تقدم للجمعية يتول  مجلا ا
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 الفصل الرابع
 

إيرادات الجمعية   
 : (9)  مادة 

 :تتكون إيرادات الجمعية مما يلي 

. تدفع مرن واحدن سنوياً، وذلمك  نمد تقمديم طلم  العضموية، أو  نمد تجديمدها: اشتراكات األ ضان

 :وذلك  ل  النحو التالي

 .لاير( 311)ويدفع اشتراكاً سنوياً ودرن :  ضو  امل .1

 .لاير( 111)سنوياً ودرن ويدفع اشتراكاً :  ضو منتس  .2

 .والجكوات التبر ات والهبات .3

 .إيرادات األنشطة ذات العاحئد المالي .4

 .ا  انات الحكومية .5

 .الوصايا واألوواف .6

 . احئدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة .7

ذا جاد رصيدها النقدي  ن ضعف جملة مصروفاتها فمي إ احئدات استثمار األموال النقدية  .8

و لم  الجمعيمة اسمتغالل الجاحئمد ممن رصميدها فمي المجماالت التمي  لهما معتممدآخر ميجانيمة 

 .توافق  ليها الوجارن 

 :(11)  مادة 

تمتنع الجمعية بممي حمال ممن األحموال  من طلم  أو وبمول التبر مات أو الهبمات الخارجيمة وتلتمجم 

فمي  547بمرا ان أحكام الحئحة جمع التبر ات للوجموه الخيريمة الصمادرن بقمرار مجلما الموجران 

 . هـ والتعليمات الصادرن بشمنها31/3/1396

 :(11)  مادة 

اتها المباشرن مقارنمة فمي ا يمراد المباشمرن المقمدرن خمالل يجوج للجمعية استخدام الجيادن في إيراد

 .السنة المالية في تعجيج ا تماد مصروفاتها بعد موافقة الجمعية العمومية
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 الفصل الخامس
 

 مصروفات الجمعية
 

 :(12)  مادة 

 :ا دارية والعمومية للجمعية في البنود التالية اتفرولمصتتكون ا

وهي المبمال  التمي تصمرف ألي شمخ  تتعاومد معم  الجمعيمة : المرتبات واألجور الشهرية .1

 .مشاريعهافي للعمل فيها أو 

 .ا يجارات المستحقة لمقر الجمعية والعيادات .2

 .القرطاسية والمطبو ات التو وية التي تصدرها الجمعية .3

 .والبريد والهاتف وغيرهاالمصروفات المتنو ة كالنقل والمواصالت والصيانة والضيافة  .4

 .دورات التدري  والتمهيل .5

 .و الخدمات  الكهربان والمياهالهاتف وفواتير  .6

 .شريطة إورارها من مجلا ا دارن أخرىأي مصروفات  .7

 :(13)  مادة 

يتم فتح حسابات في البنوك التي يحددها مجلا ا دارن  يداع أموال الجمعيمة وإيراداتهما فمي تلمك 

 .الحسابات

 :(14)  مادة 

 : يشترط لصرف أي مبل  من أموال الجمعية ما يلي

  المجلاصدور ورار بالصرف من . 

 ممع أممين  ن وبمل كمل ممن رحئميا المجلما أو ناحئم  المرحئياتوويع إذن الصرف أو الشيك مم

 .الصندوق

   ذكر اسم المستفيد ربا ياً و نوان  ويدون ذلك في سجل خا. 

  أمكنأن يكون التعامل بالشيكات ما. 
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 لاير (  شممرن آالف 11.111) نقديممة داحئمممة مقممدارهاة ويجمموج لمجلمما ا دارن تحديممد سمملف

تصممرف ألمممين الصممندوق لمواجهممة المصممروفات النثريممة والطارحئممة ويعمموض شممهرياً  ممن 

 .المنصرف منها،  ل  أن تتم تسويتها وبل نهاية السنة المالية للجمعية

 :(15)  مادة 

با ضممافة إلمم  مممدير وبلمم   ماليمماً وميممجان مراجعممة دوري يووممع مممنيعممد أمممين الصممندوق تقريممراً 

 .، ويجود فرع الوجارن بنسخة من أشهرالجمعية ومحاسبها ويعرض  ل  المجلا مرن كل ثالثة 
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 الفصل السادس
 

 التنظيم المالي
 :(16)  مادة 

الممذي يضممع  الً  ممن جميممع شممؤونها الماليممة طبقمماً للتنظمميم ؤوسمميعتبممر أمممين صممندوق الجمعيممة م

المحاسمم  القممانوني ويوافممق  ليمم  المجلمما و وفممق تعليمممات وجارن الشممؤون االجتما يممة ويخممت  

 :باآلتي

اسممتالم المبممال  الممواردن للجمعيممة بموجمم  سممندات وممبض رسمممية مختومممة بخممتم الجمعيممة  .1

 .ومووع  من  ومن األشخا  المكلفين بذلك من وبل المجلا

 . البنك الذي تتعامل الجمعية مع إيداع تلك األموال فور تسلمها لدى  .2

التوويع مع المختصين  لم  كافمة السمجالت الماليمة وكمذلك سمندات الصمرف التمي تمتم ممن  .3

 .صندوق الجمعية أو من البنك الذي تتعامل مع 

مقر الجمعية بسمندات القمبض وسمندات الصمرف ودفماتر الشميكات وكافمة ف  االحتفاظ لدي   .4

 .األوراق التي لها ويمة مالية

 .رف جميع المبال  التي تقرر صرفها مع االحتفاظ بالمستندات الدالة  ل  ذلكص .5

 .التقديرية للسنة المالية القادمةالمواجنة المشاركة في وضع مشروع  .6

تنفيممذ وممرارات مجلمما ا دارن فيممما يتعلممق بالمعممامالت الماليممة وفقمماً لممما هممو معتمممد فممي  .7

 .الميجانية

 .أ مال تدخل في اختصاص  غير ما سلف بيان القيام بكافة ما يطلب  المجلا من  .8

 .نجاج أ مال إوللمجلا أن يعين شخصاً أو أكثر لمسا دن أمين الصندوق في 

 

 :(17)  مادة 

 :يقوم المجلا بتعيين محاس  للجمعية يكون مسؤوالً  ن األ مال التالية

 .مسك الدفاتر والمستندات الحسابية التي تتطلبها طبيعة العمل .1
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أشهر وحسا  الصندوق مرن  ل  األول كل ثالثة  ميجان مراجعة لحسابات الجمعيةإ داد  .2

 .ندما يطل  من  ذلكأو  

 .  أشهرإ داد تقرير مالي كل ثالثة  .3

 .مسك سجل األ ضان وويد تسديد اشتراكاتهم في  .4

تحضممير حسممابات الجمعيممة فممي نهايممة السممنة الماليممة و رضممها  لمم  المحاسمم  القممانوني  .5

 .العمومية والحسا  الختاميالمواجنة لتدويقها وإ داد 

 .التقديرية للجمعية وفق تعليمات المجلاالمواجنة إ داد مشروع  .6

حفممظ جميممع دفمماتر وسمممجالت ومسممتندات الجمعيممة المحاسممبية فمممي مقممر الجمعيممة وتحمممت  .7

 .يت  الشخصيةمسؤول

 .القيام بما يسند إلي  من أ مال أخرى تدخل ضمن اختصاص  .8

 (:18)  مادة 

ل الممالي إ مداد سمند الصمرف ، ويعتبمر التجامما  لم  الجمعيمة بعمد االنتهمان ممن ؤولمسيتول  ا

 .وتدوين  في السجل الخا  بذلك نظاماً التوويع  لي  من المخولين بذلك 

 ( : 91) مادة

 : يج  أن يتضمن سند الصرف ما يلي 

التوجي  المحاسبي وفق هذا النظام مع بيان إرفاق  دد المستندات المؤيدن لعمليمة الصمرف  -1

 .وغير ذلك من البيانات التوضيحية

 .بيان المبال  الججحئية وا جمالية روما وكتابة -2

المصمروفات أوال بممول  ديماسم المستفيد وتوويمع باالسمتالم وتماريخ الصمرف ومسلسمل وتقي -3

 . صة حس  البند والنوع صلمخفي السجالت ا

،  ل  أن يحفمظ الكعم  لدى محاس  الجمعيةصورن تحفظ ، يحرر سند الصرف من أصل -4

 . فور االنتهان من الدفاتر في مخاجن الجمعية 
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 ( :21) مادة

والسنوية وإجران بمتابعة البنك واستالم الكشوفات الشهرية والدورية يقوم محاس  الجمعية 
 .المطابقات الدورية الالجمة وإ داد التقارير وفقا لذلك

 
 ( :21) مادة

 تعد دفاتر سندات القبض متسلسلة روميا وتسلم ألمين الصندوق والمحصلين بالفحئات المحددن
 هدت  واستعاضة مجمو ة أخرى بنفا النظام في و ند االنتهان يقوم أمين الصندوق بإخالن ما 

أصل  مستندوالتسلسل الرومي وبموجبها يتم استالم كافة المبال  الواردن إل  الجمعية ، ويعتبر 
 .  هدت  الشخصية ف  فور التوويع  لي  من وبل أمين الصندوق أو المحصل و

 ( : 22) مادة

 : يج  أن يتضمن سند القبض ما يلـــــــي 
 .التوجي  المحاسبي وفق هذا النظام  -1
 .بيان المبال  المقبوضة وطبيعتها روما وكتابة  -2
 .اسم الدافع وتاريخ االستالم وااللمسلسل وتوويع أمين الصندوق أو المحصل بقبض المبل   -3
،  لمحاس  الجمعية سلم األصل للدافع ، وصورن ييحرر سند القبض من أصل وصورن ، -4

 . ل  أن يحفظ الكع  فور االنتهان من الدفاتر في مخاجن الجمعية 
 

 ( :32) مادة
ل المالي و ضوية المحاس  وأمين الصندوق ، ؤولمستشكل الوحدن المحاسبية للجمعية برحئاسة ا

 .وحفظها  وترحيلها ومتابعتهاو الدفاتر و السجالت وتقوم بإ داد المستندات 
 ( : 42) مادة

لية مخجن الجمعية ويقوم بتخجين وحفظ األصناف الواردن إلي  ، كما ؤوسممين المستودع أيتول  
يقوم بصرف وويد األصناف المصرح بصرفها بعد استكمال ا جرانات القانونية ول  حق إنابة 

 .المدير التنفيذيالغير من أ ضان الجمعية العمومية لذلك بعد موافقة 
 

 ( :52) مادة
 

لدفاتر الجمعية  ل  أن  سندات القيد األصولوستالم االتعتبر سندات الصرف والقبض ومحاضر 
تشمل كافة البيانات الالجمة لعملية إجران القيد واألسبا  المبررن لها ، كما يمكن االستعانة 

 .بسندات ويد تسوية إذا لجم األمر وبحس  طبيعة النشاط الالجم لذلك
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 ( :62) مادة
 

اليومية العامة وفق النظام المحاسبي المتعارف  لي  ، ويج  أن يتضمن خانات يعد سجل 
لكل حسابات سجل األستاذ العام ، با ضافة إل  خانات للتاريخ والمستند { داحئن / مدين} تحليلية 

والبيان وترويم صفحات  بالتسلسل ، ويتم في  إثبات جميع العمليات المالية بموج  سندات القيد 
 .بهذه الالحئحة المحددن

 ( :72) مادة
يعد سجل األستاذ العام وفق النظام المحاسبي المتعارف  لي  ، ويج  أن يحتوي جميع حسابات 

، با ضافة إل  خانات { داحئن / مدين} الجمعية متضمنا في كل حسا   ل  خانات تحليلية 
ويود اليومية العامة إلي   للتاريخ والمستند والبيان وصفحة سجل اليومية العامة ، ويتم ترحيل كل

 .أوال بمول في الحسابات المخصصة لها
 

 ( :82) مادة
مع تتفق   و التي المحاسبية و  ا داريةو الدفاتر  الجمعية السجالتفي الوحدن المحاسبية تمسك 

 .و تمكن الوجارن من االطالع  ليها  إدارتهاتعليمات الوجارن و تحتفظ بها في مقر 
 : دارية ومنها مايلي إلالسجالت ا: أوال ً   
 . سجل العضوية  -1
 . دارن  سجل محاضر جلسات مجلا ا -2
 . سجل محاضر اجتما ات الجمعية العمومية  -3
 . سجل الجيارات الميدانية لموظفي الوجارن  -4
 .الجمعية ف  سجل للعاملين  -5
 .سجل تحليلي للنفقات والمصروفات -6
 .التمويلسجل تحليلي لإليرادات ومصادر  -7
 .سجل البنك المعتمد -8
 .سجل الصندوق -9

 .سجل األصول الثابتة و المنقولة  -11
 .سجل اليومية العامة -11
 .سجل األستاذ العام -12
 .سجل المخجون -13
 .سجل العهدن المستديمة -14
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 :  السجالت المحاسبية و منها ما يلي : ثانياً 
 .دفاتر اليومية العامة -1

 .معامالت الجمعية الماليةدفاتر األستاذ المسا د والخاصة بتفصيل  -2

 .سجل ممتلكات الجمعية وموجداتها الثابتة والمنقولة -3

 .سندات القبض -4

 .سندات الصرف -5

 .سندات القيد -6

 .سجل اشتراكات األ ضان -7

 .سجل تحليلي للنفقات والمصروفات -8

 .سجل تحليلي لإليرادات ومصادر التمويل -9

 .سجل البنك المعتمد -11

 .سجل الصندوق -11

 .مجلا ا دارن مالحئمة استخدامهاأي سجالت أخرى يرى 

 .ويتم التسجيل والقيد في تلك السجالت والسندات أوالً بمول وفق التعليمات المنظمة لذلك
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 عباسلا لصفلا
 

 تدقيق الحسابات
 :(29)مادة 

 :تتم طريقة إ داد الحسا  الختامي للجمعية ومراجعت  والتصديق  لي  وفق اآلتي

العموميمممة والحسممما  المواجنمممة يعمممد أممممين الصمممندوق باالشمممتراك ممممع المحاسممم  القمممانوني  .1
الختامي للجمعية  ن السنة المالية المنتهية ويقدمها للمجلا خالل شمهرين ممن انتهمان تلمك 

 .السنة
التقديريمة المواجنمة العموميمة والحسما  الختمامي ومشمروع المواجنة يقوم المجلا بدراسة  .2

  وأمممين ن ثممم التوويممع  لمم  كممل منهمما مممن وبممل  رحئمميا المجلمما أو ناحئبممللعممام الجديممد وممم
 الصندوق ومحاس  الجمعية 

التقديريممة للعممام المواجنممة العموميممة والحسمما  الختممامي، وكممذا مشممروع المواجنممة تعممرض  .3
الجديممد  لمم  الجمعيممة العموميممة مممن وبممل المجلمما للمصممادوة  ليهمما ومممن ثممم تممجود وجارن 

 .خة من كل منهاالشؤون االجتما ية بنس
التقديريمة المواجنمة العمومية والحسا  الختمامي، وكمذا مشمروع المواجنة للمجلا   رض  .4

للعممام الجديممد  لمم  المموجارن  وبممل  قممد اجتممماع الجمعيممة العموميممة بووممت كمماف ل خممذ فممي 
اال تبار ما ود تبدي  الوجارن من مالحظات  ل  أن ال يؤدي ذلك إلم  تممخير  قمد اجتمماع 

 .لعمومية  ن المو د المحدد نظاماً االجمعية 
يج  أن تتضممن الحسمابات الختاميمة للجمعيمة ا يمرادات والمصمروفات وفمق النمموذ       .5

 ،  ل  أن ترفق بالحسا  الختامي المذكرن التفسيريةمعمول ب  والمتعارف  لي  محاسبياال
 .ل  والكشوفات والبيانات الالجمة
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 الفصل الثامن 
 

 أحكام عامة
 :(31) مادة

تسترشد الجمعية بالقوا د المحاسبية للجمعيات الخيريمة الصمادرن ممن وجارن الشمؤون االجتما يمة 

 .الجمعية  في وذلك في تطبيق جميع أ مالها المحاسبية 

 (:31)مادة 

 . تسري أحكام هذه الالحئحة ا تباراً من تاريخ ا تمادها من وبل الجمعية العمومية 

 : (32)مادة 

 .تبا ها حين إصدارهااتعدل هذه الالحئحة وفق ا جرانات التي تم 


